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KRÁSY PŘÍRODY
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anglicky, švédsky
české, ANGLICKÉ

anglicky
české

ČAS ZMĚN NA HENRYHO FARMĚ

ŽIVOT V MEZÍCH PLANETY,
ČÁST 2 – AGROLESNICTVÍ

USA

2019

Švédsko

2020

režie: Ines Sommer

83 min

režie: Maja Lindström

53 min

Již čtvrt století Henry Brockman pěstuje na své idylické rodinné farmě
na Středozápadě, ruku v ruce s přírodou, tu nejchutnější organickou
zeleninu. Zatímco se jeho učni starají o hospodářství, tráví Henry „roční
pauzu“ se svou manželkou Hiroko v Japonsku. Věci však nejdou podle
plánu a Henry se musí vrátit, aby bojoval o budoucnost farmy v prostředí měnícího se klimatu. Nejen kvůli sobě a budoucím generacím,
ale i v globální rovině.
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rusky
české, anglické

MĚDĚNÉ HORY
Finsko

2018

režie: Carolin Koss

45 min

Během cesty do malého městečka v Karabaši na Urale cítí umělkyně
a filmařka Carolin Koss potřebu zachytit šokující dopady znečištění
životního prostředí způsobeného nadměrnou průmyslovou činností.
Natáčí rozhovory s lidmi, kteří tomuto post-apokalyptickému místu říkají domov. Během cesty po okolí odhaluje hrůzné příběhy o přežití,
odevzdanosti, proměně i houževnatosti.
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Jak můžeme uspokojit naše základní lidské potřeby a zároveň zlepšovat zdraví ekosystémů, na kterých závisíme a jsme jich součástí?
V druhé části projektu "Život v mezích planety" švédští a angličtí průkopníci agrolesnictví vysvětlují, jak je možné kombinací zemědělských
a lesnických postupů sehrát klíčovou roli při obnově ekosystémů,
zajistit potravinovou bezpečnost, vytvořit nové pracovní pozice a zvýšit
kvalitu života.

#ekofilm

#ekofilm

STŘEDOEVROPSKÉ FILMY

ANGLICKY
české

anglicky, Německy
české, ANGLICKÉ

POHŘEŠOVANÍ
– KDE TI VŠICHNI PTÁCI JSOU?

BUDOUCNOST LÉTÁNÍ
Německo

2020

Německo

2019

režie: Larissa Klinker

52 min

režie: Heiko De Groot

52 min

Létání je špatné pro klima. Přesto počty pasažérů každým rokem
vzrůstají. Jak můžeme spojit ochranu životního prostředí s naší touhou
cestovat? Potřebujeme nová letadla a nový typ paliva, anebo bychom
prostě měli cestovat méně? Autoři filmu chtěli najít odpovědi na tyto
otázky, a proto se ptali výrobců letadel, vědců a dopravních expertů
na budoucnost letectví.

Ptáci jsou potomci dinosaurů starší než lidstvo. Po celém světě však
pomalu mizí z krajiny. V Německu, stejně jako v USA, počty ptáků
na venkově za posledních třicet let klesly více než o polovinu. Britská
bloggerka Mya-Rose Craig se snaží najít příčiny a setkává se proto
s farmáři i vědci. Proč ptáci mizí a proč jsou důležití pro naše vlastní
přežití?
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českY

anglicky

anglické

české

HMYZ NA TALÍŘ
Česká republika

2019

režie: Ivo Bystřičan

26 min
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NA TENKÉM LEDĚ
Německo

2020

režie: Henry M. Mix, Boas Schwarz

51 min

Inspirováni jinými kontinenty považují dnes mnozí evropští odborníci
hmyz za stravu budoucnosti a ideální pokrm pro třetí tisíciletí. V době,
kdy přibývá lidí i hospodářských zvířat, půda je vyčerpaná umělými hnojivy, je získat nutričně vyváženou potravinu čím dál náročnější na energie, půdu, suroviny a vodu. S dvaceti miliardami krav, což je dvojnásobek
počtu z 80. let minulého století, svět dosáhl hranice únosnosti. Vyvstává
potřeba jiných zdrojů proteinů. Řešením může být právě hmyz.

Rusko. Přibližně dvě třetiny Arktidy patří největšímu státu světa. Samotná Sibiř má rozlohu Austrálie. Obrovský kus studené země je orámovaný
ledovými moři. Velké oblasti severního Ruska byly celá desetiletí zcela
nedostupné. Teprve nyní začínají vědci z celého světa objevovat tuto rozsáhlou oblast. To, co nachází, je alarmující. Klimatická změna v ruské Arktidě je nezpochybnitelná. Probíhá právě teď a znepokojujícím tempem.
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českY

německy, italsky, portugalsky

anglické

české, ANGLICKÉ

AŽ BUDU VELKÁ, CHCI BÝT NAŽIVU

CESTA OCELI

Česká republika

2019

Německo

2019

režie: Vladimír Turner

20 min

režie: Chiara Sambuchi

60 min

Aktivita studentů dokázala proměnit debatu o klimatu a klimatické katastrofě i u nás v Česku. Turnerův film nabízí pohled dovnitř každodenní práce českých Fridays for Future při svolávání stávek a demonstrací
napříč Českou republikou. Odhaluje ale i jejich strategie a ukazuje, jak
vypadá kolektivní promýšlení cílů a požadavků studentského klimatického hnutí.

Film popisuje vliv těžby a ocelářského průmyslu na křehkou přírodní
rovnováhu a zdraví lidí žijících v blízkosti tří symbolických míst světové
produkce, a to na základě detailního pozorování každodenního života
tří hlavních protagonistů. Odhaluje také jejich osobní snahu zamezit
slepému vykořisťování lidí a přírodních zdrojů, které je důsledkem nadměrné spotřeby bez omezení.
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NĚMECKY

ANGLICKY

české, ANGLICKÉ

české

MERINO-BOOM
– REÁLNÁ CENA NEJJEMNĚJŠÍ VLNY

SUPERPOTRAVINY
– TRENDY ZDRAVÁ STRAVA

Německo

2019

Německo

2019

režie: Joanna Michna

29 min

režie: Anne Kauth

28 min

Vlna z ovcí merino se stala hitem. S 88 procenty je Austrálie jejím největším světovým producentem. Spokojený život zvířat však na většině
australských farem nehraje roli. Kvůli maximální produkci vlny jsou
ovce přešlechtěné. Více kůže znamená více vlny. Kožní záhyby však přitahují muší larvy. Za jakých podmínek se tato jemná vlna vyrábí?

Nový potravinový trend dobývá Německo: čerstvé, stylové a módní –
superpotraviny. Quinoa, kustovnice čínská, chia semínka – superpotraviny obsahující ohromné množství živin. Co však povyk kolem superpotravin znamená pro lidi v zemích jejich původu? Může stále rostoucí
poptávka zničit celé ekosystémy?

25

26

#ekofilm

KRÁTKÉ FILMY

#ekofilm

bez dialogŮ

bez dialogŮ

DIMINUENDO
PŘES HRANU
Moldavsko

2019

USA

2020

režie: Henrike Lendowski

3 min

Diminuendo ukazuje zničující vliv plastového odpadu na mořský život
a životní prostředí. Film nás provádí krajinami, které jsou stále více zanášeny odpadem. Animace byla vytvořena pouze za použití inkoustu
Každý z nás denně produkuje odpad: v práci, ve škole, doma i na pro- na papíře s výjimkou plastu, který od oceánského života odlišuje jasně
cházce. Všude. Krátký film popisuje cestu odpadků na planetě. Závěr žlutá barva. Avšak stále je čas na změnu! Nikdy není pozdě podat pofilmu otevírá otázku: Jaký je konečný cíl odpadu?
mocnou ruku...

režie: Lev Voloshin

#ekofilm

1 min
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ČESKY

ANGLICKY

ANGLICKÉ

české
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SVOBODNÝ PRALES
Česká republika

2019

režie: Zdeněk Zvonek

26 min

MIZEJÍCÍ SKVRNY
Keňa

2018

režie: Hetal Teeku Patel

25 min

Za posledních padesát let jsme na rozvoj měst, dopravních staveb
a průmyslových zón ukradli krajině tisíce čtverečních kilometrů přírody, které zmizely v nenávratnu. Naštěstí se najdou i lidé, kteří dělají
něco pro změnu. Už čtvrt století dobrovolníci z různých konců republiky podporují svými aktivitami i finančními příspěvky vznik a rozšiřování
nestátní lesní rezervace Ščúrnica, komplexu stoletých jedlobukových
a jedlových lesů v Bílých Karpatech.

Gepardi, nejrychlejší savci na zemi, jsou nejohroženější africkou
kočkovitou šelmou. V roce 1975 se Afrikou toulalo 14 000 gepardů.
Dnes jich zbývá pouze 7 100. Co mohou lidé udělat, aby je zachránili
před vyhynutím?
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ANGLICKY

arabsky

ČESKÉ

české, ANGLICKÉ

ROBIN FOOD
Itálie

2019

režie: Pavel Maximov

22 min

JSOU TO JEN RYBY
Španělsko

2019

Robin Food je nezisková restaurace s dobrovolnou platbou. Její cíl je
režie: Ana Serna, Paula Iglesias
17 min
jasný: zachránit, uvařit a podávat jídlo, které by jinak přišlo nazmar.
Restaurace používá ovoce a zeleninu z tržnic a farem, aby zvýšila veřejné povědomí o problematice plýtvání potravinami, udržitelnosti Teslem, Dehba a Jadija pracují na rybí farmě v uprchlickém táboře
a klimatické změny tím nejhmatatelnějším a nejchutnějším způso- Sahrawi. Kde? V Alžírsku, uprostřed pouště a daleko od domova. Není
bem – dobrým jídlem.
tu žádné moře, ale přesto tu jsou ryby.
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ČESKY

hindsky, anglicky

ANGLICKÉ

ČESKÉ, ANGLICKÉ

TICHÉ HROZBY: BOUŘLIVÉ POČASÍ
Česká republika

2018

režie: Martina Spurná

26 min

ZACHRÁNCE VČEL
Indie

2019

Bouře, blesky, extrémní lijáky, bleskové povodně, krupobití a tornáda. Všechny tyto jevy se objevují v Česku. Jak čeští vědci studují tyto
režie: Bidit Roy
7 min
fenomény a jak jejich práce může lidem prakticky pomoci? Co vlastně
víme o počasí a proč nás tak často překvapuje? Jak přesné jsou mo- Amit Godse, známý jako Včelí muž, od roku 2013 neúnavně zachraňuje
dely předpovědí? Budeme vůbec někdy schopni předpovídat chování včely v indických městech. Je zakladatelem sociálního podniku „Včelí
naší atmosféry?
košík“, který bojuje o záchranu včel, učí lidi včelařství a výrobě medu.
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ČESKY

ČESKY

ANGLICKÉ

ANGLICKÉ

PASTVINA
Česká republika

2019

režie: Josef Dvořák

13 min

ZAHRADA JAKO RÁJ
Česká republika

2019

režie: Jana Hádková

26 min

Zdědil pozemek, který byl léta neudržovaný a zarostlý náletovými dřevinami. Nejdříve se tam pásli koně. Druhým rokem pak parta nadšenců
vystavěla záhony a pozvala další zájemce ke společnému zahradničení
a dloubání se v hlíně. Pro lidi, kteří bydlí v bytech či nemají zahrádku, je
to skvělá příležitost, jak si vypěstovat vlastní bio zeleninu. A jako bonus
pro všechny je společné setkávání, sdílení a trávení času. Podívejte se
na první kroky nově vzniklé komunitní zahrady Pastvina na okraji Prahy.

Fenomén přírodních zahrad se k nám dostal zhruba před deseti lety
z Rakouska, kde se vytváření a péči o takové zahrady věnují již delší
dobu. Dnes je na území České republiky zhruba kolem pěti set těchto
zahrad. Jaká kritéria musí zahrada splňovat, aby mohla dostat certifikát
přírodní zahrady?
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